PRESSEMEDDELELSE
JES FOMSGAARD
’VIEW FROM No 9’
SOLOUDSTILLING 20. JANUAR – 25. FEBRUAR 2012

Som startskud på det nye år viser Galerie MøllerWitt, Christiansgade 18 i Aarhus, soloudstillingen ’VIEW
FROM No 9’ med nye malerier af den danske billedkunstner Jes Fomsgaard (f. 1948).
I mødet med Jes Fomsgaards værker bliver man som beskuer hævet over jorden i mere end én forstand.
Fra en perspektivisk højde præsenteres man for en verden af arkitektoniske konstruktioner, der rummer
principper fra moderne byplanlægning såvel som antikken og renæssancens arkitekturforståelse. Fra
disse højder bliver byrummet, som vi kender det i sin fysiske og konkrete form opløst. I stedet synes
Jes Fomsgaards verden at bære præg af en tvetydig abstrakt rumlighed af byens anatomi, hvor forskellige
kulturer og ideologier smelter sammen.
Jes Fomsgaard har i sin karriere arbejdet med arkitektoniske motiver i rejst plan, der giver et eminent
overblik over struktur og rumlige virkninger i byer og bygninger, tilsvarende har han som tegner modereret
og forvandlet tekniske tegninger, ”blueprints”, til kunstneriske udsagn. Disse værker rummer en række
væsenstræk fra interessen for ruinen, monumentet og det selvbiografiske spor til undersøgelser af plantegninger, hvorudfra der opbygges en håndfast, materiel verden omkring os.
I de nye værker synes det som om yderligere en dimension træder frem. Den byggede formation, der trods
al billedlig abstraktion i reglen lader sig ane hos Fomsgaard, ses fra oven på en måde, der kan minde om
typer af overvågning, der i dag er stadig mere udbredte. Man ser ned i huse, ned i gaden, ned i byen, der
observeres uafbrudt. Enkelte værkers farveholdning synes påvirket af indsatsmandskabets synsmaskiner,
med farvespektret fra Night vision, henholdsvis Terminal vision. ’VIEW FROM No 9’
Den aktuelle udstilling er Jes Fomsgaards første galleriudstilling siden hans to meget roste udstillinger
på henholdsvis Vejle Kunstmuseum og Nivaagaard i 2011.
Fernisering fredag d. 20. januar 2012 kl. 16-18, hvor Jes Fomsgaard vil være til stede.
Galleriets åbningstider: tirsdag – fredag 11.30-17 og lørdag 11-16.
For yderligere information kontakt galleriet.
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